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1.

KETUA: HARJONO
Sidang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan
pendahuluan pada perkara 80/PUU-XI/2013 dengan ini dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum.
KETUK PALU 3X
Baik, bertiga atau berempat ini, bertiga?

2.
3.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG PRIBADI
Bertiga, Majelis Yang Mulia.
KETUA: HARJONO
Bertiga. Saya kira ini Kuasa Pemohon atau Pemohon silakan dulu
perkenalkan. Lalu sambung saja langsung maksud dari permohonannya
ya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG PRIBADI
Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon pada
hari ini yang hadir Agung Pribadi, S.H., Daru Supriono, S.H., dan Ahmad
Deva Permana, S.H., untuk Pemohon yang hadir Fajar Kurnaiwan.
Sebelumnya kami minta izin, Yang Mulia, nanti kami tidak akan
membacakan semuanya dari permohonan ini. Hal-hal yang kami anggap
penting saja yang akan kami bacakan.
Hal permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 … Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan
Merdeka Barat Nomor 6 jakarta, Indonesia. Dengan hormat yang
bertandatangan di bawah ini Agung Pribadi, S.H., Daru Supriono , S.H.,
Prananda Berbudi, S.H., M.H., Heri Sukrisno, S.H.,M.H., Hedi Kristiono
Nugroho, S.H.,M.H., dan Ahmad Deva Permana, S.H., para advokat atau
pengacara
atau
konsultan
hukum
atau
advokat
magang
berkewarganegaraan Indonesia dari Serikat Pekerja Hukum Penegak
Konstitusi atau SPHPK yang beralamat di Jalan Tunjung Baru B8, Baciro,
Yogyakarta. Nomor telepon 0274-378124, 08121571297. Bertindak
selaku kuasa hukum berdasarkan surat khusus tertanggal 10 September
2013 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama;
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1.

Nama: Herdaru nampalutfi
Tempat/tanggal lahir atau umur : Yogyakarta, 20 Juli 1977
Umur: 36 tahun
Agama: Islam
Pekerjaan: wiraswasta
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat: Jln. Prof. Dr. Soepomo Nomor 121 RT 032/RW 008
Warung Boto, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta Nomor Telepon 0274-380482. Selanjutnya
disebut sebagai pemohon I

2.

Nama: fajar kurniawan
Tempat/ tanggal lahir: Yogyakarta, 2 November 1982
Umur : 30 tahun
Agama: Islam
Pekerjaan: karyawan swasta
Kewarganegaraan: Indonesia
Alamat: Jln. Babaran nomor 89C RT 032/RW 008, Warung Boto,
Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, dI Yogyakarta nomor
telepon 081-229993397
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.
Mengajukan permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK,
maka menegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi
adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 atau UUD Tahun 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD tahun
1945 antara lain menyatakan. Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk;
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas,
maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan
memutus permohonan pengujian undang-undang ini
II. Kedudukan hukum para Pemohon atau legal standing.
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Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu;
a. Perorangan warga negara Indonesia
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat (…)
5.

KETUA: HARJONO
Kalau itu dilewati saja ya, itu kalau Anda sudah memahami
bagaimana cara membuat itu saja mudah nanti dilihat saja permohonan
berikutnya, tapi yang intinya apa sih? Pasal pengujinya apa? Lalu
kenapa Anda katakan bertentangan dengan konstitusi? Apa yang
diharapkan dibatalkan? Apa yang diharapkan ditafsirkan coba
disampaikan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG PRIBADI

Terima kasih, Yang Mulia.
III. Alasan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Objek permohonan. Para Pemohon mengajukan pengujian
terhadap berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 20 ayat
(1) Undang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, Pasal 18 ayat (1), “Hakim
Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agungm
tiga orang oleh DPR, dan tiga (…)
7.

KETUA: HARJONO
Kalau demikian dianggap dibacakan saja.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG PRIBADI
Ya.

9.

KETUA: HARJONO
Kalau pasal itu kan sudah jelas, kalau membaca pasal dianggap
dibacakan pasal-pasal berapa.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUNG PRIBADI
B. Pokok permohonan.
Alasan permohonan:
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a) Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi.
b) Sistem hukum di Indonesia dan perlunya Hakim Mahkamah
Konstitusi yang berintegritas.
c) Ketiadaan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan,
dan pengajuan Hakim Konstitusi tidak memberikan jaminan
menghadirkan Hakim Konstitusi yang berintegritas.
d) Ketiadaan norma mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan
pengajuan Hakim
Konstitusi dalam
Undang-Undang
MK
bertentangan dengan Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UndangUndang Dasar Tahun 1945.
e) Pengaturan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim
Konstitusi ke dalam peraturan internal MA, DPR, dan presiden Pasal
20 ayat (1) Undang-Undang MK bertentangan dengan Pasal 24C
ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
f) Kesimpulan. Bahwa permohonan pengujian undang-undang ini
adalah menyangkut tiga hal, yaitu:
1.Ketiadaan norma mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan
pengajuan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang MK yang
menyebabkan undang-undang tersebut inkonstitusional.
2.Keberadaan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang MK yang
mendelegasikan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan
Hakim Konstitusi ke dalam peraturan internal DPR, presiden, dan
MA adalah inkonstitusional.
3.Ketiadaan peraturan internal mengenai tata cara seleksi,
pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi yang menyebabkan
presiden memiliki kewenangan diskresi yang bebas untuk
menggunakan wewenangnya dalam menetapkan Hakim Konstitusi
dengan subjektif, tidak transparan, tidak partisipatif, serta tidak
akuntable yang menyebabkan perbuatan atau tindakan presiden
tersebut inkonstitusional.
Untuk selanjutnya, dilanjutkan rekan kami, Majelis.
11.

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Terima kasih, Majelis. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh
rekan saya sebelumnya.
Dengan demikian, norma baru yang tercipta dari ketiadaan
norma, ketiadaan peraturan internal mengenai seleksi, pemilihan, dan
pengajuan Hakim Konstitusi yang seharusnya ada, inilah yang
bertentangan dengan norma Pasal 24C ayat (6) dan Pasal 25 UndangUndang Dasar Tahun 1945.
Untuk selanjutnya, Para Pemohon … Para Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya mempertimbangkan
beberapa alternatif berikut ini sebagai solusi atas problem Konstitusi
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yang dihadapi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini yang
dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum atau re-vakum
sebagai pembentuk undang-undang yang nantinya mengatur tata cara
seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi, serta guna menjaga
kredibilitas Mahkamah Konstitusi, yaitu meminta presiden segera
menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sejauh
menyangkut materi mengenai tata ... tata cara seleksi, pemilihan, dan
pengajuan Hakim Konstitusi yang sesuai dengan putusan Mahkamah
Konstitusi pada perkara ini, yakni harus mengandung materi muatan
tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi yang
dilakukan secara transparan, partisipatif, serta objektif, dan akuntable
dengan melibatkan masyarakat untuk dimintakan masukannya. Atau
Mahkamah Agung, DPR, dan presiden segera menerbitkan peraturanperaturan yang masing-masing sejauh menyangkut materi yang
mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, pengajuan Hakim
Konstitusi yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada
perkara ini, yakni harus mengadung materi muatan tata cara seleksi,
pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi yang dilakukan secara
transparan, partisipatif, objektif, dan akuntable dengan melibatkan
masyarakat untuk dimintakan masukannya.
Bahwa hal serupa pernah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor 5/PUUV/2007 atau agar Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang MK berlaku
conditionally constitutional, sebagaimana tersebut dalam materi
permohonan kami.
IV.Petitum. Berdasarkan uraian-uaraian di atas, Pemohon memohon
kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan
memberikan putusan sebagai berikut.
Primer:
1. Menerima dan mengabulkan permohnan pengujian materiil Para
Pemohon.
2. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2),
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan
Pasal 24C ayat (6), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2),
dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau satu menerima
dan mengabulkan permohonan pengujian materil Para Pemohon.
Dua, setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan
(2), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
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Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 24C ayat (6), Pasal
25, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan secara serta merta presiden
dapat langsung menggunakan wewenangnya untuk mengangkat dan
menetapkan Hakim Konstitusi tanpa terlebih dahulu melakukan publikasi
melalui media cetak dan media elektronik untuk meminta masukan dari
masyarakat terlebih dahulu, dan sepanjang tata cara seleksi pemilihan
dan pengajuan Hakim Konstitusi harus diatur dengan undang-undang.
Tiga. Setidak-tidaknya menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) dan
(2), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak
ditafsirkan secara serta merta presiden dapat langsung menggunakan
wewenangnya untuk mengangkat dan menetapkan Hakim Konstitusi
tanpa terlebih dahulu melakukan publikasi melalu media cetak, media
elektronik untuk meminta masukan dari masyarakat terlebih dahulu, dan
sepanjang tata cara seleksi pemilihan pengajuan Hakim Konstitusi harus
diatur dengan undang-undang. Subsider, bila Yang Mulia Hakim
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang
seadil-adilnya. Demikian permohonan kami, Yang Mulia, sudah kami
paparkan secara seluruhnya.
12.

KETUA: HARJONO
Silakan, Pak untuk memberikan pendapat.

13.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon, persidangan
yang pertama ini diadakan agendanya adalah dalam rangka untuk
pemberian nasihat Panel … Majelis Panel untuk perbaikan dari
permohonan ini. Oleh karena itu, kewajiban dari kami untuk
memberikan masukan, supaya permohonan ini lebih sempurna. Tapi hak
dari Saudara, apakah menerima atau tidak masukan-masukan ini, itu
merupakan hak Saudara, jadi mau diperbaiki boleh, tidak juga enggak
apa-apa, gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya komentari
dalam rangka perbaikan permohonan ini. Dari sisi format, itu sudah
cukup bagus.
Kemudian yang kedua, dari sisi legal standing. Dari sisi legal
standing saya berpendapat bahwa Pemohon kurang bisa atau belum
meng-explore lebih terinci tentang kerugian konstitusional apa yang
dialami sehubungan dengan berlakunya norma atau pasal yang Anda
minta untuk diuji ini. Setidak-tidaknya potensi kerugian apa yang dinilai
objektif yang terjadi pada Anda sebagai Pemohon dengan berlakunya
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undang-undang ini? Ya itu nanti coba di-explore, bisa juga dengan
mendasarkan pada bukti empiris yang terjadi di akhir-akhir yang
sekarang ini, kan Saudara juga bisa, sehingga Saudara ada
kekhawatiran bahwa seleksi yang tidak bertanggung jawab melahirkan,
menghasilkan Hakim-Hakim yang tidak punya integritas dan sebagainya,
gitu, itu tolong bisa di-explore, lebih jauh ya, sehingga apa yang
dirasakan oleh Saudara itu juga disepakati dan dinyakan atau dikabulkan
oleh Hakim, ya dengan itu tadi yang saya sebutkan dengan situasisituasi terkini, bukti-bukti empiris ini loh kerugian saya. Sebetulnya saya
menginginkan suatu Mahkamah Konstitusi yang … ya, yang ideal tapi
ternyata dengan proses seleksi yang dilakukan begini, kok ternyata
memunculkan begini, gitu ya. Ini di-explore, begitu legal standing-nya,
sehingga memang Saudara dirugikan atau mengalami kerugian
konstitusional.
Kemudian yang berikutnya, coba kita mengamati dan mencermati
bersama, ini adalah proses pengujian undang-undang, dasar
pengujiannya adalah pasal-pasal konstitusi … coba kita cermati. Di
dalam konstitusi yang berkaitan dengan uji materil ini adalah berkaitan
dengan, terutama Pasal 24C ayat (3) ya. Mestinya dasar pengujiannya di
situ, 24C ayat (3). Di sini mengatakan begini, “Mahkamah Konstitusi
mempunyai 9 orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden”, jadi
(suara tidak terdengar jelas) itu ditandatangani Presiden, SK-nya
ditandatangani Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh
Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Itu
adalah ketentuan konstitusional mengenai cara pengisian jabatan hakim
Mahkamah Konstitusi.
Kemudian, yang berikutnya dengan Pasal 6-nya, ayat (6)-nya ya.
Semua itu akan diatur dengan undang-undang. Ha, sekarang undangundangnya … undang-undang yang akan uji adalah Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003. Di dalam Pasal 18 yang sudah Anda sebutkan di
sini yang diminta diujikan, hakim Konstitusi diajukan oleh 3 orang, ayat
(1)-nya begitu. Apakah ayat (1) ini bisa dikatakan sudah konsisten,
koheren, dan berkorespodensi dengan Pasal 24 ayat … 24C ayat (3),
bertentangannya di mana? Saudara harus mampu untuk menunjukan
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, itu dengan itu
… dengan Pasal 24C ayat (3) itu. Di sini juga dikatakan, kalau menurut
saya lho ini kok masih tetap kita bisa katakan konsisten, koheren, dan
berkorespodensi dengan itu. Sehingga pertanyaannya, apakah ini betul
bertentangan dengan konstitusi atau bertentangan dengan UndangUndang Dasar ini khususnya pasal yang saya sebut tadi.
Kemudian, ayat (2). Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 7 hari sejak pengajuan calon
Presiden. Sekarang pertanyaan saya sama, pasal ini … ayat ini kan
hanya ayat administratif sebetulnya. Setelah diajukan oleh masingmasing lembaga pengusul, Presiden yang mempunyai kekuasaan
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administratif yang tertinggi harus meng-SK-kan, harus membuat
keputusan Presiden yang mengangkat 3 orang. 3 orang yang diusulkan
oleh MA, 3 orang yang diusulkan DPR, dan 3 orang yang diusulkan oleh
Presiden sendiri kan gitu. Itu kekuasaan administratif, gitu. Kemudian
yang selanjutnya, berkenaan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003. Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan
pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga ini,
kemudian Pasal 20 ayat (1c) ini kemudian diikuti sebetulnya ada
ikutannya, itu tidak lepas diikuti dengan Pasal 19 sebetulnya. Pasal 19
itu sudah menggariskan bahwa seleksi untuk pengisian yang dilakukan
oleh MA, DPR, dan Presiden harus dilakukan secara transparan dan
partisipatif. Jadi, usulan DPR, usulan Mahkamah Agung, usulan Presiden
harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Nah, misalnya saya.
Saya masuk ke Mahkamah Konstitusi itu hasil rekrutmen dari DPR, di
DPR itu meskipun aturannya tidak ada, tapi di sana berlaku suatu
konvensi, kebiasaan, diseleksi yang diserahkan pada Komisi III. Saya
diumumkan, saya itu daftarnya karena saya diumumkan di mas media
bahwa DPR akan menerima pendaftaran untuk pencalonan hakim
Mahkamah Konstitusi. Atas dasar dari pengumuman mas media itu
kemudian saya mendaftarkan ke DPR karena undangan itu. Nah, di situ
ada persyaratan administratif dan ada persyaratan-persyaratan yang
berbau untuk mengetes kemampuan gitu, termasuk di dalamnya saya
harus melaporkan dulu laporan harta kekayaan itu. Terus kemudian
diumumkan lagi untuk menerima tanggapan dari masyarakat dan
kemudian diumumkan lagi hasil fit and propertest-nya, fit and proper
test-nya juga bersifat terbuka. Itu, itu DPR. Kemudian di Presiden dan di
MA … itu juga harus memenuhi Pasal 19 ini, tapi memang kemudian
kalau kita katakan ini belum ada aturan lebih lanjut dari itu.
Kemudian kita kaitkan lagi dengan Pasal 20 tadi yang Anda
persoalkan, 20 ayat (1) dan ayat (2), ini ada juga koridornya. Pemilihan
Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) artinya baik berasal
dari DPR, MA, atau presiden harus dilaksanakan secara objektif dan
akuntabel.
Jadi kalau kita diskusikan apakah ini terletak dari bertentangannya
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 20 ayat (1) ini UndangUndang MK ini, dengan konstitusi atau tidak? Apakah Saudara
mempersoalkan ternyata di dalam seleksi yang mestinya kayak begini ini
tidak diikuti dengan peraturan yang letaknya manjabarkan ini baik di
tingkat seleksi oleh presiden, seleksi oleh MA, atau seleksi oleh DPR.
Apakah terletak di situ? Ya karena saya melihat dari konstruksi dan
logikanya itu terletak pada berarti di DPR itu mungkin tidak ada
aturannya sehingga berlaku kebiasaan seperti yang saya lakukan di sana
atau Harjono juga berasal dari sana atau yang MA yang berasal ini yang
Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil itu dari MA atau yang dari presiden kemarin
yang terakhir begitu. Ini di mana yang Anda maksudkan?
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Untuk itu silakan Anda mencermati kembali apa yang saya minta
untuk diperhatikan karena sebetulnya saya hanya membaca, merasakan
bahwa kerisauan Saudara itu karena apa? Karena aturan pelaksanaan
sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24C ayat (3) dengan
kemudian sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang MK itu belum
dijabarkan dalam seleksinya ditataran mestinya presiden harus membuat
peraturan mengenai bagaimana seleksinya pengisian MK oleh presiden,
MA juga misalnya membuat … apa itu namanya … peraturan Mahkamah
Agung mengenai bagaimana tata cara pengisian hakim MK yang berasal
dari MA, begitu juga misalnya DPR harus membuat peraturan tata tertib
DPR bagaimana cara … tata cara seleksi pengisian jabatan MK, apakah
itu?
Kalau itu, berarti bukan pengujian konstitusional, gitu. Ya, bisa
dimengerti? Ini saya coba silakan Anda jawab dulu, sebetulnya yang
Anda inginkan itu apa? silakan Anda menjawab dulu? Silakan!
14.

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya memang yang
melatarbelakangi permohonan kita ini seperti Yang Mulia sampaikan
sebelumnya, cuman dalam hal ini kita berpendapat bahwasanya untuk
mengatur itu harus selevel … harus dengan sebuah kebijakan yang
setingkat undang-undang, walaupun memang untuk lebih teknisnya lagi,
setiap lembaga tinggi negara itu ada amanat di situ yang
memerintahkan untuk setiap lembaga tinggi negara itu membuat
kebijakan internal untuk mengatur seleksi atau tata cara (…)

15.

HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT
Ya, kalau begitu saya sudah menangkap maksud Anda. Kalau
begitu, apakah masih ada kekurangan misalnya, Pasal 19 itu
mengatakan pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara
transparan dan partisipatif, itu. Itu kan mestinya kemudian oleh masingmasing lembaga yang diserahkan untuk mengisi itu membuat aturan
pelaksanaan bagaimana supaya dalam proses seleksi bisa berlangsung
secara transparan dan patrisipatif, kan gitu. Atau juga ada koridor
pembatasan di Pasal 20 ayat (2)-nya bahwa pemilihan hakim konstitusi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan secara
objektif dan akuntabel, artinya tidak boleh KKN, gitu lho. Artinya
lembaga-lembaga itu betul-betul dalam rangka melaksanakan seleksi
dalam rangka pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi harus
objektif. Ya misalnya begini, kalau ini contoh ya, saya bukan orang dari
partai politik. Saya terus terang saja saya ke DPR itu baru beberapa kali
untuk mendapat undangan memberikan masukan dalam rangka
undang-undang. DPR dalam hal saya itu memilih yang ada secara
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objektif akuntabel bisa diper-anu-kan, saya tidak ada kroni dan saya
tidak melakukan apapun, tapi kemudian menghasilkan saya masuk di
sini. Itu kan proses-proses yang menurut saya objektif dan akuntabel,
meskipun (suara tidak terdengar jelas) itu ada politik gitu kan tetap ada
pertimbangan-pertimbangan politik, kan begitu. Karena pertanyaanpertanyaan pada waktu fit and proper test juga ada pertanyaanpertanyaan yang sifatnya politis. Dalam arti politiknya politis
kenegaraan, gitu.
Coba, nanti Anda pikirkan kembali, apakah itu di tataran
pengujian konstitusionalitas pasal yang Anda maksud atau sebetulnya
kerisauan Anda itu hanya terletak pada mestinya DPR… presiden, MA,
DPR itu harus membuat penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang ada
di undang-undang. Atau undang-undangnya yang harus sudah
menjabarkan di situ? Kalau undang-undang menjabarkan di situ,
padahal itu kan sudah diberikan mandatori delegasi kepada DPR, silakan
menyeleksi pokok aturannya yang sudah saya sebutkan tadi. DPR juga,
Mahkamah Konstitusi juga, gitu. Ya saya kira itu, Yang Mulia Ketua,
terima kasih.
16.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Saya ingin memberikan ketegasan tentang maksud tadi karena
disinggung-singgung soal maksud Yang Mulia Hakim Harjono.
Begini, Saudara. Pastikan lebih dulu apa yang mestinya menjadi
solusi dari maksud Anda itu supaya ada pengaturan mengenai pasal
tindak lanjut dari Pasal 18, 19, dan 20 karena itu disinggung sama …
disinggung oleh Saudara semua. Itu dengan peraturan yang setingkat
undang-undang, gitu ya. Sebab di sini saya membaca itu Saudara
enggak cocok, enggak sependapat kalau pengaturan lebih lanjut
mengenai Pasal 18, 19, dan 20 itu diserahkan kepada masing-masing
lembaga negara untuk mengatur, ya kan? Itukan yang melatarbelakangi
itu, kan? Saudara ndak cocok kalau undang-undang ini pasal … Coba
saya baca ya, supaya gampang. Pasal 18, Hakim Konstitusi diajukan 3
oleh Mahkamah Agung, 3 DPR, 3 presiden untuk ditetapkan dengan
keputusan presiden.
Oke, satu. Keputusan presiden sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak diajukan. Ini
apanya yang salah? Apanya yang salah? Ini baru ketahuan saya
menangkap maksud Saudara setelah saya membaca Pasal 20 yang
diajukan oleh Saudara. Ketentuan mengenai tata cara, seleksi,
pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing
lembaga yang berwenang. Sebenarnya kan ini poinnya itu. Mengapa
Saudara kok … apa namanya … 18 minta diuji, 19 … di belakang ada 19
tapi di sini di ketika halaman … berapa ini, halaman 2 apa halaman
berapa, halamannya pun enggak jelas, dan saya petitumnya juga
10

enggak jelas, enggak ada petitum saya. Nanti dicek oleh Panitera.
Hanya mengabulkan permohonan Pemohon (Hakim menggunakan
bahasa daerah). Ini Saudara sesuai (suara tidak terdengar jelas). Ini kan
yang poinnya kan bahwa Saudara enggak pas, memandang tidak pas
kalau diatur oleh lembaga yang berwenang yang dimaksud Pasal 18 itu.
Kenapa kok lalu ayat (2) nya dari Pasal 20 ini meskipun tidak diminta
Saudara enggak dikait-kaitkan sebagai dasar. Kan ini prinsip itu kan dari
Pasal 18 sampai dengan 20 itu kan poinnya didapat dari Pasal 19. Kalau
Pasal 19 itu mengatur tentang pencalonan, itu harus transparan dan
partisipatif ya kan, itu prinsip pencalonan. Kemudian yang Pasal 20 ayat
(2) itu prisnsip memilihnya supaya objektif dan akuntabel. Jadi
pencalonannya itu menurut prinsip transparan dan partisipatip,
pemilihannya objektif dan akuntabel. Itu yang diserahkan kepada
lembaga yang mengusulkan. Terdapat pada Pasal 20 ayat (1) juncto …
atau yang di-rever kepada Pasal 18. Poinnya kan ada di Pasal 20.
Mengapa Saudara minta Pasal 18?
Pasal 18 enggak ada masalah apa-apa itu yang saya baca dari …
dari permohonan Saudara. Oleh karena itu, intinya coba Saudara poin
apa fokuslah ini Saudara minta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan
apa penafsirannya supaya menjadi konstitusional atau Saudara minta
kalau pahami Saudara minta ditafsirkan, tapi kalau Pasal 18 itu mau
ditafsirkan apa lagi itu sudah sangat jelas diajukan oleh ini, prinsipnya
sudah ada hanya pengaturan mengenai implementasi dari prinsip-prinsip
itu supaya diatur oleh peraturan setingkat undang-undang.
Nah, kalau Saudara minta diatur ya tidak di sini alamatnya kepada
DPR. Kalau di sini memang Mahkamah Konstitusi membentuk undangundang, kan enggak bisa kan. Pikirkanlah itu, itu soal itu ya meskipun
ada hal yang lain yang misalnya Saudara menulis merumuskan bahwa
Saudara punya legal standing itu enggak dapat dipahami bahwa ini
kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak menurut alur pikir yang logis.
Mestinya kan ada norma, lalu ini permohonan Saudara apa, lalu
baru dibawahnya berdasarkan itu maka Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan saya kan gitu. Anda tidak, permohonannya di
atas baru Pasal 24C, baru dibawah tahu-tahu ada kesimpulan Mahkamah
berwenang. Mestinya kan norma umum, terus permohonan Anda
tentang apa sesuai norma umum itu Mahkamah berwenang. Legal
standing juga begitu norma umum legal standing seperti apa, Anda
seperti apa sehingga anda punya legal standing gitu enak begitu aduh
bulat ini susah ya. Coba dikonstruksi kembalilah ya dikonstruksi kembali
supaya ini kan ada magister juga di sini 1, 2, 3 tapi tanda tangan semua
apa tidak ini saya lihat di sini. Sudah tanda tangan semua ini?
17.

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Izin, Yang Mulia, sudah semuanya.
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18.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Sudah ya. Okelah ada magister, masa ini magister bikin
permohonan begini kan. Oke ya, ini coba dipertimbangkan lagi tapi ya
terserah Anda mau ditarik boleh, mau disempurnakan boleh, atau mau
diapakan, atau Anda oh kalau begitu saya mau masuk ke DPR yang di
sini saya tarik. Silakan, apa Presiden biar membuat Perpu terserah
Saudara. Tampaknya Saudara … silakan ya.

19.

KETUA: HARJONO
Baik, jadi saudara ini semua akhirnya menduga-duga keinginan
Anda itu apa berdasarkan pada apa yang Anda sampaikan saat tertulis.
Halaman ini enggak jelas ini di prin out-nya enggak kelihatan ini
halamannya, tapi halaman yang ada petitumnya itu IV itu ya primer dan
lain sebagainya. Tadi dikatakan menimbang melakukan pengujian
materiil para pemohon belakangnya enggak ada apa-apanya. Sebetulnya
kalau mau diisi yang mulai atau itu di bawah itu atau itu kemudian
dipindah pasal ini … ini tapi bunyinya harus dijelaskan juga. Begini kalau
saya pahami kan begini Anda itu kan sebenarnya keberatan terhadap
proses yang terjadi sekarang terutama itu kasus (suara tidak terdengar
jelas) itu pada pengangkatan yang dilakukan oleh presiden terhadap
hakim yang terakhir ini itu Anda keberatan.
Oleh karena itu, fokusnya agaknya Anda itu pada proses yang
dilakukan oleh presiden. Oleh karena itu, yang Anda sasar adalah pasal
18 ayat (1) sepanjang frasa diajukan oleh presiden ditafsirkan kan gitu
kan. Nah, sebetulnya jangan separuh-separuh kalau toh sekarang yang
lain itu sudah melakukan tidak berarti bahwa yang lain itu kemudian
tidak perlu, kalau kemudian yang lain sudah melakukan ya kuatkan saja
bahwa itulah yang konstitusional, enggak usah kemudian dikecualikan
hanya merebut presiden saja. Nanti presiden pada saat dipenuhi
permintaan Anda yang lain berubah caranya yang lain merubah
bagaimana wong tafsir presiden saja yang diperintahkan saya tidak
diperintahkan kan gitu.
Jadi menurut saya logisnya itu pasal 18, 19, dan 20. Sebetulnya
begini, kalau pasal 19 itu diubah itu pasal dijadikan Pasal 20, Pasal 20
itu dia jadikan Pasal 19 sebetulnya lebih jelas cuma karena ini disusun
seperti itu kalau kita baca umumnya saja Pasal 20 itu menjadi Pasal 19.
Ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan
kemudian diatur masing-masing lembaga fraksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1).
Pemilihan hakim yang dimaksud pada ayat (1) layaknya secara
objektif dan akuntabel itu Pasal 19-nya. Pasal 20 pencalonan hakim
konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif sebenarnya
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sambung karena ini dibalik saja seolah-olah kemudian dilupakan orang
kemudian fokus pada (suara tidak terdengar jelas) Kalau itu yang
terjadi, sebetulnya gampang saja, Anda membuat penafsiran yang
kemudian Pasal 19 itu mensyarati ketiga hal itu lalu dijadikan
kondisional bahwa Pasal 19 ini, pencalonan yang secara akuntabel
adalah artinya harus dipahami apa dia melalui panitia seleksi,
pendaftaran terbuka, paling tidak seleksi independen, nah itu saja
ditambah. Ya, Mas? Kan sudah beres, itu di situ jadi enggak mutarmutar kan.
Kalau itu sudah dipagari seperti itu, berarti apa yang Anda minta
itu ada di situ, apa yang dimaksud dengan transferan (suara tidak
terdengar jelas) dan partisipatif? Pendaftarannya dibuka, ya kan ada
panitia seleksi yang independen, ya, terus kemudian diseleksi,
memperhatikan pendapat masyarakat, kalau sudah itu semua langsung
saja, kalau presiden yang kemudian bagaimana presiden, kalau DPR ya
DPR, kalau MA ya bagaimana MA, kan beres sudah. Ya kan?
Kan intinya hanya tiga pasal itu saja. Tapi itu semua tergantung
pada Anda karena mekanisme jalannya, cara untuk meyakinkan Hakim
itu memang ada berbagai cara ya. Saya kira itu hal-hal yang
dinasihatkan kepada Anda oleh tiga Hakim, kalau Anda bandingbandingkan memang ini kemudian nasihatnya beda-beda. Beda-beda itu
justru karena memahami persoalan Anda ini yang kemudian tidak jelas.
Anda tinggal memilih saja, atau Anda mengkreasi baru itu hak Anda,
tapi yang jelas Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki. Oke, ada
komentar?
20.

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami tetap menerima
apa yang disampaikan pada materi permohonan kami dan selanjutnya
akan kami pertimbangkan untuk menjadi perbaikan di proses
selanjutnya. Terima kasih.

21.

KETUA: HARJONO
Oke, perbaikan Anda dibatasi ya, maksimal berapa hari?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Sesuai dengan (…)

23.

KETUA: HARJONO
Kebutuhan.

13

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Apa nanti keputusan Yang Mulia.

25.

KETUA: HARJONO
kan?

26.

Ya. Nanti kalau tidak diperbaiki, ini saja yang kita anggap. Paham

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Paham, Yang Mulia.

27.

KETUA: HARJONO
ya?

28.

Kita tunggu perbaikan Anda, ya nanti dihubungilah Panitera gitu

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Terima kasih.

29.

KETUA: HARJONO
Karena ya agaknya Anda juga harus belajar. Pertama kali ini ya?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: DARU SUPRIONO
Pertama kali, Yang Mulia.
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31.

KETUA: HARJONO
Nah pertama kali biar lama-lama di Kepaniteraan itu lihat
permohonan-permohonan yang ada. Baik ya, dengan demikian sidang
ini saya nyatakan ditutup.
KETUK PALU 3X
SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB
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